
1913  Selbyggen som bekostet en kirkeklokke   
 

En sommerdag i 1911 holder en del menn på å bygge en kirke på Sandhill i Sletten township i 

Polk County i Minnesota. Dette var nok en dugnadsgjeng, medlemmer av stedets menighet. 

De hadde nok holdt det gående jevn og trutt noen dager for å utnytte tiden før slåttonna skulle 

begynne og de alle fikk lange dager ute på prærien på de respektive farmene. Kanskje hadde 

de tatt seg fem minutter, satt seg ned ved den veggen som laget skygge - for å hvile og 

beskytte seg mot den stekende solen. Muligens har de stoppet litt opp i praten og nysgjerrige 

bivånet et hestespann som nærmet seg på den tørre og dårlige veien. Faktisk så de verken hest 

eller vogn, men en lettkjennelig støvsky langt unna i det lett bølgende landskapet tilsa at noen  

 

 

nærmet seg. Kort tid etterpå dukker det opp hest og vogn som legger raskt støvskyen bak seg. 

De hører at mannen sier: prooooo - og ser at hestene raskt sakner farten. I det de står stille kun 

noen meter unna, hilser mannen i form av den ikke uvanlige hilsen: ”Howdy, folks - how do 

you do?” Mannen er Karl Balstad på vei inn til Fosston.   

 

Etter de vanlige høflighetsfraser, kom de like rutinemessige kommentarer om været. Og så var 

praten i gang. Samtalen forløp både på engelsk og norsk. Karl får en kort orientering om 

arbeidets gang og tentativ innvielse, som nok ikke ville finne sted før om nærmere et par år. 

Stram økonomi tilsa det, og som de fleste som hadde kommet til prærien levde de etter det 

amerikanske prinsippet om næring og tæring. Først skaffet de kapital, så investerte de cash. 

De fleste kirker blant nybyggerne ute på prærien kunne ta mange år å bygge, i den forstand at 

tilbehør og utstyr tilkom sakte, men sikkert etter hvert som de fikk innsamlet penger. Her stod 

ofte Ladies Aid, kirkens egen kvinneforening, meget sentralt. Det kom frem under samtalen at 

menigheten forventet å ta i bruk kirken ut på seinhøsten. Karl Balstad, som tilhørte Bethel 

kirken noen miles unna, kjente godt de fleste i dugnadsgjengen. Dette var personer som 

tidligere hadde tilhørt Bethel, men hadde brutt ut for å danne en mer konservative ”synod”. 

Dette var ikke uvanlig i Amerika. Et enkelt bibelord eller mindre tolkning kunne føre til 

                              Karl Balstad slår av en prat med en av kirkebyggerne 
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splittelser, en frihet mange nordmenn som 

kom til Amerika var så takknemlige for og 

som de følte de ikke hadde i gamlelandet. 

Tradisjonsfortellingen i Balstadfamilien 

tilsier at Karl i løpet av samtalen syntes at 

kirken de bygde burde ha en klokke, så 

dersom de bygde ”a steeple” så skulle han 

egenhendig forære dem ei kirkeklokke. 

Tatt i betraktning av at den nye 

menigheten/kirken var utbrytere fra hans 

egen tro og på et vis en slags konkurrent, 

må dette sies å ha vært veldig generøst 

gjort, eller for å bruke professor Blanchard 

Krogstads eget ord ”charitable”, da jeg 

besøkte ham og hans kone i april 2015, et 

besøk som ga meg utrolig mye.  

 

Karl Balstad ble født i Selbu i 1854 (d. 

1921), som sønn av Ola Balstad, f. 1828 og Kari Sjurdsdatter Setsåsodden. Kari, altså hans 

mor, døde i barsel, 27 år gammel. Far til Karl giftet seg i 1858 med Berit Jonsdatter Evjemoen 

fra Stor-Evja. Familien kom til Amerika i 1866. Karl Balstad giftet seg i 1878 med Oline M. 

Olsen, som også var født i Norge. Hun døde seks år etterpå. Med henne hadde Karl en datter: 

Clara Mathilde, f. 1882. Karl gifter seg for andre gang i 1885 med Gina Rebecca Weiby 

(1863-1928). De fikk seks barn: Henry Oscar, Manda Charlotte (gift med C. O. Gunhus), 

Edward Cornelius, Carl, Rudolf Gerhard og Marvin Oliwer. Fra sønnen Henry stammer 

Herold Balstad, som er far til min kilde og kontakt: John Balstad. Karl, som ga kirkeklokka til 

Sandhill, er altså John sin oldefar. Familien til Karl i Selbu slo seg ned i området rundt Fergus 

Fall, hvor slekta hviler på Swan Lake Cemetery. Da 

Karl ble voksen dro han nordøstover til Duluth, hvor 

han var delaktig i kjøttbransjen. Siden kom han til 

McIntosh og Wingerområdet, hvor han etter hvert 

investerte i land i Sletten Township omkring 1897. 

Karl var meget delaktig i utviklingen av landbruket, 

og avlet også fram Hereford kyr og Duroc Jersey 

Hogs som var meget godt tilpasset klima i nordlige 

Minnesota. Han vant flere priser på 

landbruksutstillinger og fesjå. Karl Balstad døde i 

1921.  

 

På Selbustrand bor Arne Sandvik og hans kone Anne 

Jorit (se bildet til slutt i kapitlet). De besøkte John 

Balstad i Minnesota i 2012. 3xtippoldefar til Arne 

Sandvik er 4xtippoldfar til John Balstad. Eller sagt 

på en annen måte: Arne Sandvik er seksmenning av 

far til John Balstad, og dermed barnebarn av 

firmenning til hovedpersonen her: Karl Balstad. 

 

Menigheten på Sandhill ble dannet i hjemmet til Kittel Skore så tidlig som første tirsdag i 

februar 1888 av pastorene Jerdee og Vaaler. Dette var ganske så vanlig overalt i Midtvesten. 

Enkelte familier ble sentrale, og stilte sine hjem til disposisjon mens de ventet på å få 

Karl og Gina Balstad 

              Blanchard og Doris Krogstad, 18. april 2015  



bygd seg et Gudshus. Vinteren 1890 ble det bestemt å bygge en kirke uten "steeple" og Kittel 

Skore ga tomta til kirka. Bygget ble reist for 300 dollar. Denne bygningen var nok ganske så 

primitiv, mest som et enkelt grovtømret rom. Det skal her innskytes at det tidligere trolig 

hadde vært enkelte føringer ut ifra at den eldste gravsteinen som finnes på kirkegården er fra 

1884. På denne gravsteinen står følgende: ”Johans C. Moi, Fodt 27 Juni, 1883. Dod 12 Feb., 

1884. ”Kort var ditt Liv. Din Sorg paa Jord. I gudens Bolig nu du bor”. 

 

 

 

Vinteren 1911 ble det vedtatt å rive ned ”kirken” og bygge en ny kirke på samme sted. 

Grunnsteinen (cornerstone) ble nedlagt 26. november 1911. Sammen med ”the cornerstone” 

la menigheten ned en tinnboks med følgende: Luthers Katekismus, Det Nye Testamentet, 

Evangelisk-Luthers Kirketiende av 1910, Evangelisk-Luthers Folkekalender, Pacific Herald, 

McIntosh Times av 23. november 1911 og en historie om menighetens utvikling skrevet av L. 

J. Njus, som var prest i Sandhill kirke på den tiden.  

 

Kirkeklokka som ble skjenket av Karl Balstad kom ikke på plass før i 1913. Diameter på 

hjulet som drev tauet var 4 – 5 feet, diameter på klokka var 34 inches. På klokka er følgende 

inngravert: Mc Shane Bell Foundry, Baltimore M D 1913. 

 

19. desember 1949 ble Sandhill en del av Winger parish. I 1956 gikk Sandhill sammen med 

Bethel, kirken de brøt med nesten 100 år tidligere. Dette er heller ikke uvanlig. Vi ser flere 

Sandhill kirke står for fall, men det gjør ikke disse tre herrene: 

f.v: Aron Svendson, John Balstad og Arvid Svendson 18. april 2015 



splittelser, som et par, eller flere generasjoner senere, finner sammen igjen. Den amerikanske 

drømmen og friheten har alltid gitt åpninger og muligheter. Fra 1956 var det derfor 

gudstjeneste annenhver gang i de to nevnte kirker. Skjebnen til Sandhill og Bethel var nok 

ikke annerledes enn for et utall med andre kirker på den enorme prærien. De to kirkene ble 

nedlagt totalt den 21. juli 1968. Det var tre faktorer som var avgjørende:  

 

1. Stadig mindre folketall.  

2. Bilens betydning, avstandene ble mindre.  

3. Økonomisk gevinst ved sammenslåing av kirker/menigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å få et inntrykk av hvordan utviklingen var i en liten menighet ute på prærien i Minnesota, 

gjengis her følgende tall fra Sandhill: 

 

Periode Døpte  Konfirmerte  Døde 

1888-1897 102    12   12 (hvorav sju under seks år) 

1898-1907   64  58   18 (hvorav elleve under åtte år) 

1908-1917   25  46   16 (hvorav en under åtte år) 

1918-1927   23  23   10 

1928-1937   20    9   17 (hvorav tre under to år) 

1938-1947   20  14   18 (hvorav ett under tre år) 

1948-1957     9    4   14 

1958-1967     3     4   13 

(Etter sammenslåingen)   Gravlagte ved Sandhill 

1968-1977      15  

1978-1987      16 

1988-1997      12 

1998-2007        5 

I 2012 i Minnesota 

Bak f.v: Lene Haugen, Ove Sandvik, Arne Sandvik, Anne Jorit Sandvik, Tone Sandvik, Aron 

Svendson, Arvid Svendson og Margit Bakke. Foran f.v: John Balstad og Jim Ellingson 



Disse tallene vitner om en stor immigrasjon til området fra 

midten på 1800-tallet. I begynnelsen av 1900-tallet startet 

nedgangen hva gjaldt folketallet. Etter depresjonen ble flere 

menigheter, kommuner og kretser slått sammen, likeså antall 

bruk/gårder. Bilen og det industrielle landbruket satte fart. I 

de siste 30 årene har det gått styggfort. Alt har blitt til store 

enheter. Folk har søkt inn til tettsteder og byer. Tilbake står 

tomme, mindre skolebygg og courthouse (rådhus) i et eller 

annet veikryss. Kanskje en eller annen kirke, eller bare en 

kirkegård. Sistnevnte for omtrent hver femte kilometer. 

Enkelte steder også et nedlagt meieri, ei nedlagt smie etc. 

Spøkelseshus som vitner om en svunnen tid, for ikke å si 

storhetstid gjennom et levende, godt og trygt liv.  

  

Fra juli 1968 har tidligere menighetsmedlemmer og venner 

av Sandhill kirke samlet seg ved kirken på Memorial Day. I 

1981 tok de sågar frem tinnboksen og åpnet den. Innholdet 

var vel bevart. Tradisjonen på Memorial Day vedvarer. Kirkeklokken vil bestå. Den vil 

komme til å minne om en driftig selbygg som så stort på alt, og skjønte verdien av ei klokke - 

som gjennom generasjoner skulle ringe og minne folket på prærien om hvem de var.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vet ikke hvor mange hundre kirkegårder jeg har besøkt ute på prærien i Amerika. Alle like 

spennende. De forteller så mye. Hver kirke og kirkegård har sin historie. De som kanskje gjør 

mest inntrykk er de aller minste, kanskje med under ti graver. Du kjenner det i kropp og sjel. 

Hvem var disse menneskene? Hva slags liv levde de? Når jeg rusler sammen med de kjente 

    John Balstad med kirkeklokka 

Til venstre familiegravstedet på Swan Lake cemetery sørøst av Fergus Falls, hvor far til Karl og 

stemoren Bereth hviler.  Til høyre fra Bethel, hvor Karl hviler 



tvillingene fra Flom og John Balstad mellom gravene på Sandhill gjengis noen korte glimt av 

hverdag og høytid for disse sliterne som kom fra fjellandet og slo seg ned på den flate 

prærien. De søkte sine egne, etablerte seg i klikker med røtter til sine bygder hjemme i Norge 

og giftet seg internt eller i det minste innenfor Nord-Europa. Bygdene, navnene og 

relasjonene fra gamlelandet sto opp igjen i Amerika. ”Ja, bare se her ved Sandhill”, sier John 

leende, - ”se her, her ligger hallingdølene. På andre siden av kirken ligger setesdølene….”    

 

Sandhill kirke ble revet for ikke så lenge siden, og en komité er nedsatt med tanke på å bevare 

kirkeklokken som et minnesmerke på selve kirkegården.   

 

 

 

 

Anne Jorit og Arne Sandvik ved Selbustrand kirke, lørdag 23. juli 2016 


